KOMIKSOFON 11
21 maja, poniedziałek!!!! godzina 19:00, Wrocław, Puzzle, Przejście Garncarskie 2, 2 piętro,
Projekcie, wywiady, dyskusje, rysowanie na żywo. wstęp wolny!!!
Ostatni Komiksofon przed wakacjami!
Komiksofon to projekt eksperyment, w którym twórcy komiksowi stają przed zadaniem
łączenia swojej twórczości rysunkowej, komiksowej czy ilustracji z muzyką lub szerzej, z
dźwiękiem.
Komiksofon to nie tylko projekcje, to również rozmowy z twórcami, dyskusje z
publicznością oraz rysowanie na żywo.
Goście 11 Komiksofonu:
Rafał Szłapa - urodzony w 1976 w Bielsku-Białej. Absolwent tamtejszego Liceum Sztuk
Plastycznych, a następnie wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Brał udział w wystawach w Bielsku- Białej, Katowicach, Krakowie i Warszawie a także, wraz
z sekcją ilustratorów na międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie
w 2000 roku. Autor komiksowego fanzinu „Lekarstwo”. Publikował m.in. w "Arenie
Komiks", "Nowej Fantastyce", "Przekroju", "Gazecie Wyborczej" oraz
w Egmontowskiej "Antologii Komiksu Polskiego". Autor i wydawca serii komiksowej
„Bler”. Zajmuje się również reklamą. Przygotowywał storyboardy do kampanii wielu
znanych marek. Jest autorem okładek książkowych dla wydawnictw Znak, Post i eSPe.
W 2005 roku założył studio graficzne Blik http://www.interstrefa.com/ Obecnie grafik w
firmie Artifex Mundi.

Piotr Michalczyk- urodzony w 1984 we Wrocławiu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych na
wydziale grafiki. 2006- 2008 tworzył pasek komiksowy do miesięcznika o grach
komputerowych CLICK!, do scenariusza Radosława Smektały. Jeden z rysowników komiksu
do projektu LUCa ilustrującego utwory z ostatniej płyty „Kosmostumostów”.
Obecnie grafik projektowania i animacji interfejsu \ koncept artysta w firmie Techland.
Pracował przy grach: Call of Juarez: The Cartel, Dead Island.
Jego zainteresowania skupiają się wokół: grafiki, komiksów, reklamy, malarstwa, street artu.
Osobiście zna kilku polskich twórców komiksu. Stracił prawą rękę w bójce barowej z
morderczymi androidami z przyszłości. Nigdy nie nauczył się rysować lewą.
Więcej prac Piotra można obejrzeć tutaj http://michalczyk.digart.pl/digarty

Rozmowę z gośćmi poprowadzi Konrad Koko Okoński www.kokoart.net - twórca
komiksowy i współredaktor podcastu Schwing! www.schwing-podcast.blogspot.com
Komiksofon - komiks i muzyka na dużym ekranie. Zapraszamy!
WSTĘP WOLNY!!!
ORGANIZATOR Stowarzyszenie Kultura WROdzona www.kulturawrodzona.pl/
KOMIKSOFON na facebooku www.facebook.com/komiksofon
Koordynator projektu Agnieszka Jamroszczak 604 589 217

